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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 

 الوزراء أصحاب السعادة 
 معايل األخ حمافظ البنك املركزي األردين 

 الكرام  الضيوف
  احلضورالسادة 
 ..وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 
وأتقدميجبزيليالشكريملعايلييبكميمجيعاًييفيافتتاحيهذاياملؤمتريحبأرييأنييسعدنُي

يعلىي يالداخلية يووزير يالياثنيرئيسيجملسيالوزراء الشيخيعبدهللايبنيانصر
يوفدواابلسادةيالضيوفيالكراميالذينيي،يكمايأرحبيتفضليهيبرعايةيهذاياملؤمتر

كعادتهييفييي،ابلنقاشييتناولالذييللمشاركةييفيهذاياملؤمترييالبلدانمنيخمتلفي
يعام يي،كل ياملوضوعات ياملطروحةإلاأكثر يالساحةيقتصادية يمتيي،على وقد
ييختصيص يالعام يهذا يمناقشات ياملصرفيةي"ملوضوع ياخلدمات مستقبل

ي."ستثمارإلوا
ي ييف يلألخوة ياجلزيل يابلشكر يأتقدم يأن ييسرن ياملناسبة اليوروميني"وهبذه

معيمصرفيقطرياملركزيي،يكمايابلتضامنيي،علىيتنظيميهذاياملؤمتري"للمؤمترات
ي.يفيهواملشاركةييالذينيلبوايالدعوةيابحلضوريأشكريمجيع

ي
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 ...الكرمي احلضور
يالع ياملايل يالقطاع يمدعوماًيايشهد يسريعاً، يتطورًا يواإلابيملي ألنظمةيبتكارات

ي االلكرتونية ياخلدمات يتقدمي ييعتمدوأصبح يأساسيي،املالية علىيي،بشكل
دوريكبريييفيحتويليالقطاعياملصريفيمنيقنواتهيالتقليديةييملايهلايمني،التكنولوجيا

ي يالرقمية يالبدائل يياألعمالييفإىل ييوجيرياملصرفية، يإلطالقياإلعداد حاليًا
اليتيتقدمياخلدماتياملصرفيةيي،اجلديدةيماييعرفيابلبنوكأويي،الرقميةارفيصامل

الصناعةياملصرفيةياملستقبليةييوتتجه.يوغريهايعنيطريقيتطبيقاتياهلاتفياجلوال
مدىيقدرةيالبنوكيعلىياالستفادةييتتميدراسةيحيثحنويمنعطفياترخيييجديدي

وذلكيلتوظيفهاييفياخلدماتياملاليةيوعلىيسبيلياملثاليي؛املتطورةمنيالتكنولوجياي
متتديهذهييسوفوي،ييتلي"البلوكشني"تقنيةيسلسلةيالكُي،يوييالذكاءياإلصطناع

ي.جمموعةيواسعةيمنياخلدماتياملاليةيلتشملالتطوراتي
ي

 .والسادة السيدات
يةالسريعياملواكبةإىلييفيحاجةيييفيمجيعيأحناءيالعامليالتنظيميةيوالرقابيةيهليئاتإنيا

احلفاظيعلىييوالفجواتيالتنظيميةييمنيأجليتقليليوذلكياجلديدةيللتحدايت
ي،حالياًييصريفشهدهايالقطاعياملايليواملي،ييفيظليالتطوراتياليتياالستقرارياملايل

ياملاليةيلتطوراتيموضوعتلكيايرأسيعلىأييتيو ييعرفيي،التكنولوجيا يما أو
يحيثيشكلت"ابلفنتك" يعلىاحلصيعلىياملفروضةيالقيودي، يالتمويل،يول
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ياخلدماتيالرئيسيةياليتيتواجهيالعوائقيأهمي،ياملصرفيةياملعامالتيتكلفةيرتفاعإوي
يياملصرفية يالتكنولوجيايشركاتيطورتفقديي،لعوائقايتلكيتجاوزلويالتقليدية،

يونظراًيملا.يبديلةيماليةيخدماتيتقدميييفيشرعتويي،وبتكلفةيأقليأسرعيالًيحلوي
يمنافساًييأصبحتفقدييمنيمرونة،وييفنيةيمعرفةيمني،"الفنتك"يشركاتيتتمتعيبه
يي،املصريفيللقطاعيرئيسياًي هذاييإىلينضمامإلايإىليأيضاًييالبنوكيسارعتوقد

يعملياهتا،يهبدفيحتسنييالتكنولوجياييفيبكثافةياالستثمارييفيبدأتالتطور،يوي
ييفيتركيزاًييأكثريالتكنولوجياياألمريالذييجعل.يأرقىيللعمالءيخدماتيميتقدوي

ي.املصرفيةيالصناعة
ي

 .السعادة أصحاب
ي ييالتطوراتإن ياملصرفيةيقطاعيشهدهااليت ييرغبةويي،التكنولوجيا ييفالعمالء

يابإلا يتعريفييتداعأيقدي،الرقميةيخلدماتستعانة ياملصرفيةيمفهوم األعمال
منيخالليييتميحتسنييالكفاءةيالتشغيليةيأنيفيهذايالصدديإىلييونشريي.لألفراد

ي يخاصة يجديدة، يتقنيات ياملصرفيةابتبين يي،خلدمات يذلك ييف يالودائعمبا
ياجلارية يوالتحويالتيواحلساابت ياالئتمان يغريهاويياملاليةيوبطاقات يهبدف،

تقدميالبنوكيخدماتيمصرفيةيعنيطريقيإطالقي.يويقادرةيعلىياملنافسةجعلهاي
يخياريللمستهلكيوأصبحي،املنافسةيزادتحيثيي،اخلدماتياملصرفيةيمنصات

يبني يياملفاضلة يواخلدمات ياملنتجات يمن ياجلودةجمموعة يمع ييتناسب ي،مبا
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ياملصرفيةيأنيويي،والتكلفة يالتحدايت،ييتعنييعلىيالصناعة للتغلبيعلىيهذه
يي.العمالءيهتدفيخلدمةممتازةيتتبىنيأحدثيالتقنياتيلتقدمييحلولي

صطناعي،يواخلدماتيإلاليتيتعتمديعلىيالذكاءيايتقنياتياخلدماتياملصرفيةإني
يالسحابة يعلى يالقائمة ياحملسنة،ياإللكرتونيةياملصرفية يالرقمية يوالقدرات ،

ياألمريالذيييستدعىيتطويريفيالعملياتياملصرفية.يياًيأساسييعنصراًييتأصبح
البنوكيأنيجناحييكمايي،صالتخصيحنويوتوجيههاياخلدماتياملصرفيةييفياملستقبل

علىيالتكامليوالتعاونييبشكليأساسيييعتمدييفيحتقيقيأهدافيالرقمنةيالكاملة
ييفويي،مبتكرةيزاايمنيم اتشركتلكيالبهيتتمتعيينظراًيملاي،ي"الفنتك" معيشركات

منيويي.متنوعهتوزيعيياتوشبكييةكافييؤوسيأمواللدىيالبنوكيرييفإنالوقتييذات
 "منيخالليالتعاونيمعيشركاتيأكثريمتيزاًيياماًيظنالبنوكييتنشىءاملتوقعيأني

ي."الفنتك
ي

 السيدات والسادة...
إبيداعيللعميليمسحتييواليت،يياجلوال،معيظهورياخلدماتياملصرفيةيعربياهلاتفي

يويياألموال يعمليات يإجراء يأرابحهاألحتويل يومراقبة يعلىموال يواإلشراف ي،
يتوزيعها،يي يأصبحيابإلمكانيكما يتنفيذ ياخلدماتياملصرفيمعظم عربياهلاتفية
يي.ومنيأييمكاني،يفيأييوقتياجلوال
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ياألخرىوي يالكبرية،يمثليي،منيالتطوراتيالرئيسية دخوليشركاتيالتكنولوجيا
التكنولوجيايالكبرية"ييفيشركاتياملعروفةيابسمي"ي،وغريهاآبليوجوجليوأمازوني

ي ياملايلاملشهد يعمالءيكبريةاليهذهيمتتلكوي. يحتقيقيي،شركاتيقاعدة وميكنها
يفيالوقتينفسه،يوياملايل.ييالشمولوتعزيزييمنيحيثيالكفاءةمكاسبيكبريةي

يإحتكاربشأنياخلصوصيةيواملنافسةيوييعديدةيسيثرييخماوفيالتطوريفإنيهذا
،يالنظامياملايليريميكنيأنيتؤثريعلىخماطقدييؤدييإىلييالذياألمرييالسوق،
ياليتيعقدتييفيقمةيجمموعةيالعشرينإىليذلكييصندوقيالنقديالدويليينبهوقدي
 .يفيطوكيوييمؤخراًي

 
  األخوة واألخوات...

اتيشركمثليي،ةدياجلديظهوريالكياانتمعيي،إنيالتطوراتييفياملشهدياملايل
اجلهاتيالتنظيميةيفرضتيعلىيقدي؛يالكبريةشركاتيالتكنولوجيايويي"الفنتك"

يالتفكريييفييوالرقابية ،يحيثيأنيوالرقابةيواإلشرافيإسرتاتيجيةيالتنظيمإعادة
يوشركاتيالتكنولوجيايالكبريةي"الفنتك"شركاتياليتيتطرحهاييالفرصيواحللول

بسببياألعمالياملتداخلةييوذلكالتشغيليواألمنيالسيربان،ييخماطرمنييقديتزيد
يتكنولوجياياملعلومات.ييمع

بنييالسرعةييستخداميالبياانتيسوفيجيمعإبشأنيإنيمستقبليالقطاعياملصريفي
يالكبريي،العالية ياهلائلي،والتنوع ييوالكم يالبياانت، يمن يقد يالذي يثريياألمر
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ي يمحاية يبشأن ياملخاوف يويي،وإدارهتايالبياانتتلك وسريةيي،اخلصوصيةمحاية
يالسيرباني،املعامالتي يفإنويي،واألمن ييهليئاتايعليه يفييواإلشرافيةالتنظيمية

يايحاجة يللتعامليمع يالتكنولوجييإلإىلياكتسابيمهاراتيمتخصصة بتكار
يإصدارياًيأيضيعلىيتلكياهليئاتيتعنيكمايييي،اهلائليوالنموييفيالتمويليالرقمي

ومتطلباتيياملاليةاخلاصةيابلتكنولوجياييوالرقابيةيالتنظيميةيوالتعليماتيالقرارات
ي.ومراقبةيتنفيذهايمتثالإلا

ي يوييشهد يواملصريف ياملايل يالقطاع يتفاعلييكبرياًيييحتوالًييستثمارإلاقطاع مع
ياملتقدمة يويي،التكنولوجيا ياليتيتقدمها يمناذجياألعمالياجلديدة شركاتيتتمتع

يي"الفنتك" يالكبرية يالتكنولوجيا يوشركات يإبمكانياتيكبرية يزايدةيتساهم يف
يمنيخاللي ياخلدماتياملالية ياألكفاءة يويفييالشمولويي،مالعتشجيع املايل.

األمريالذييللجهاتيالتنظيمية،ييجلبيتعقيداتيسيفإنيذلكينفسهالوقتي
ستقرارياملايليإل،يمنيأجلياحلفاظيعلىيامتوازنةاتيختاذيخطويإييدفعهايإىلقدي

ي.وحفظيحقوقياملودعنييواملسامهنييوتشجيعياإلستثمار
  

 السيدات والسادة .....
بصااااافقتناياجلهااااااةيالرقابياااااةيواإلشاااااارافيةيعلااااااىيي،املركاااااازيإننااااااييفيمصاااااارفيقطاااااري

ناااااادركيمتاماااااااًيأمهيااااااةيالتكنولوجياااااااياملاليااااااةييفيتطااااااوريالقطاااااااعييالقطاااااااعياملااااااايل،
املصاااااااريفيواملاااااااايلييفيالدولاااااااة،يومااااااانيهاااااااذاياملنطاااااااقي،يويفيإطااااااااريرؤياااااااةيقطاااااااري
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ساااااااااااارتاتيجيةيالتنميااااااااااااةييفيالدولااااااااااااة،يوأنفاااااااااااااذاًيللخطااااااااااااةيإ،يوي2030الوطنيااااااااااااةي
الثانياااااااااةيللقطااااااااااعياملاااااااااايلييفيالدولاااااااااةييساااااااااتعدياملصااااااااارفياالنيياإلسااااااااارتاتيجية

لإلعااااااالنيعاااااانياساااااارتاتيجيةيالتكنولوجياااااااياملاليااااااة"الفنتك"يوذلااااااكيابلتضااااااامني
ماااااااعياملؤسسااااااااتياملالياااااااةيوشاااااااركاتيالتكنولوجيااااااااياملالياااااااة،يوساااااااوفييسااااااااهمي

بتكااااااريوتضااااامنييخلاااااقيبيئاااااةيتنظيمياااااةيحديثاااااةيتااااادعمياإلاملصااااارفياملركااااازيييف
ياملستهلكي.إستقراريالسوقيومحايةي

ي
 ...احلضور لسادةا
يالرئيسية األهداف حتقيق يف والتوفيق النجاح مواصلة املؤمتر هلذا أمتىنياخلتام يف
 للجميع متمنياًي ابلسادةيالضيوفيالكرام جمدداًي وأرحب أجلها، من يعقد اليت

 .قطر دولة بدلهيالثانييف اإلقامةيطيب
 

 وبركاته،،، هللا ورمحة عليكم والسالم


